คำพิพำกษำ

ในพระปรมาภิ ไธยพระมหากษัตริ ย์

ที่

/๒๕๕๓
วันที่

ศำลฎีกำ

๒๙ เดือน มิถุนำยน

พุทธศักรำช ๒๕๕๓

ควำมแพ่ง

นำงสมบุญ สีคำดอกแค
ระหว่ำง

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

30/03/61 10:31:02 น.

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน
นำยธนู เอีย่ มน้อย

ระหว่ำง

โจทก์

คดีแรงงำน

จำเลย

-๒-

นำงมธุรส กลันแดง
่
ระหว่ำง

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

30/03/61 10:31:02 น.

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงสำอำง เพ็ชรุจิ
ระหว่ำง

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงอุไร ไชยุชติ
ระหว่ำง

โจทก์

คดีแรงงำน

จำเลย

-๓-

นำงทองสุข เอีย่ มน้อย
ระหว่ำง

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

30/03/61 10:31:02 น.

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงสำวพุฒ เรืองบุตร
ระหว่ำง

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงสำวสุรรี ตั น์ อยูร่ อบเรียง
ระหว่ำง

โจทก์

คดีแรงงำน

จำเลย

-๔-

นำงสำวจรรยำ สุขใหญ่
ระหว่ำง

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

30/03/61 10:31:02 น.

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงประไพ ดีเสนำะ
ระหว่ำง

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงวันเพ็ญ ภูตำโก
ระหว่ำง

โจทก์

คดีแรงงำน

จำเลย

-๕-

นำงหวล เหลำสกุล
ระหว่ำง

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

30/03/61 10:31:02 น.

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงประมวล เวียงสีมำหรือเวียงสิมำ
ระหว่ำง

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงสำวมะลิ แสงจันทร์
ระหว่ำง

โจทก์

คดีแรงงำน

จำเลย

-๖-

นำงชะลัย คชรัตน์
ระหว่ำง

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

30/03/61 10:31:02 น.

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงอำไพ สมศรี
ระหว่ำง

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงจุฑำมำศ ชัยบำรุงรักษำ
ระหว่ำง

โจทก์

คดีแรงงำน

จำเลย

-๗-

นำงสำรำญ เตวิภษู ณะวงศ์
ระหว่ำง

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

30/03/61 10:31:02 น.

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงเตือนใจ บุญทีส่ ดุ
ระหว่ำง

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำยเดือน สีคำดอกแค
ระหว่ำง

โจทก์

คดีแรงงำน

จำเลย

-๘-

นำงทองใบ หนูมนั ่
ระหว่ำง

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

30/03/61 10:31:02 น.

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงสำวบุญส่ง พิมพ์สวัสดิ ์
ระหว่ำง

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงสมพร มักกะลีผล
ระหว่ำง

โจทก์

คดีแรงงำน

จำเลย

-๙-

นำงสำวบุญเรือน ปั น้ กลิน่
ระหว่ำง

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

30/03/61 10:31:02 น.

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำยสุรพล ปั น้ งำม
ระหว่ำง

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงสำวศรีไพร ธีรวัฒน์
ระหว่ำง

โจทก์

คดีแรงงำน

จำเลย

- ๑๐ -

นำงณัฐำพร แซ่โค้ว
ระหว่ำง

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

30/03/61 10:31:02 น.

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน
นำงเสียน สีน้อย

ระหว่ำง

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงสำวอัจฉรำ แซ่อง้ึ
ระหว่ำง

โจทก์

คดีแรงงำน

จำเลย

- ๑๑ -

นำงสำวจำเนียร กล้วยไม้ ณ อยุธยำ
ระหว่ำง

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

30/03/61 10:31:02 น.

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน
นำงพิณมณี สำยค้ำ

ระหว่ำง

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงสำวทิพย์ วงศ์ทองดี
ระหว่ำง

โจทก์

คดีแรงงำน

จำเลย

- ๑๒ -

นำงสำวชัชรี มูระดำ
ระหว่ำง

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

30/03/61 10:31:02 น.

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน
นำงสำวทองใบ คงสมนวน

ระหว่ำง

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงจำปี มณีสวัสดิ ์
ระหว่ำง

โจทก์

คดีแรงงำน

จำเลย

- ๑๓ -

นำงแจ๋ว ชนนิยม
ระหว่ำง

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

นำงสำวลำดวน เอมพันธุ์
ระหว่ำง

โจทก์

บริษทั โรงงำนทอผ้ำกรุงเทพ จำกัด ที่ ๑
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล ที่ ๒

เรือ่ ง

จำเลย

คดีแรงงำน

จำเลยทัง้ สองทัง้ สำมสิบเจ็ดสำนวน

อุทธรณ์คดั ค้ำน

คำพิพำกษำ

ศำลแรงงำนกลำง

ลงวันที่ ๓๐ เดือน

พฤษภำคม

พุทธศักรำช ๒๕๕๐

ศำลฎีกำ

รับวันที่

ตุลำคม

พุทธศักรำช ๒๕๕๐

๓ เดือน

คดีทงั ้ สำมสิบเจ็ดสำนวนนี้ศำลแรงงำนกลำงมีคำสังให้
่ รวมพิจำรณำ

30/03/61 10:31:02 น.

- ๑๔ -

พิพำกษำเข้ำด้วยกันกับคดีหมำยเลขแดงที่ ๑๐๗๐๓/๒๕๓๘ ของศำลแรงงำนกลำง
โดยให้เรียกโจทก์เรียงตำมลำดับสำนวนว่ำ โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘
และเรียกโจทก์ในคดีดงั กล่ำวว่ำ โจทก์ท่ี ๑๘ แต่คดีของโจทก์ท่ี ๑๘ ถึงทีส่ ดุ ไปแล้ว
คดีสบื เนื่องมำจำกโจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ ฟ้ อง
เป็ นใจควำมทำนองเดียวกันว่ำ โจทก์แต่ละคนเป็ นลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ โดยมีวนั เข้ำ
ทำงำน ตำแหน่งหน้ำทีก่ ำรงำน และอัตรำค่ำจ้ำงตำมฟ้ อง จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจกำร
อุตสำหกรรมปั น่ ด้ำยและทอผ้ำ ซึง่ อยูภ่ ำยใต้กำรรับผิดชอบดูแลของจำเลยที่ ๒ กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร ในกระบวนกำรผลิตเส้นด้ำยและทอผ้ำ จำเลยที่ ๑ จะให้ลกู จ้ำงของจำเลยที่ ๑
นำก้อนฝ้ ำยชนิดต่ำง ๆ มำฉีกออกและผสมใส่ในรำงตีฝ้ำยปั น่ ให้เป็ นเส้นด้ำยแล้วทอเป็ น
ผืนผ้ำด้วยเครือ่ งจักร โดยลูกจ้ำงเป็ นผูค้ วบคุมอยูใ่ นอำคำรในโรงงำนของจำเลยที่ ๑
อำคำรดังกล่ำวเป็ นอำคำรปิ ดทึบใช้แสงสว่ำงจำกไฟฟ้ ำในกำรทำงำน กระบวนกำรผลิต
เส้นด้ำยและทอผ้ำดังกล่ำวจะมีฝนุ่ ฝ้ ำยเกิดขึน้ ตลอดเวลำ ซึง่ ตำมกฎหมำยคุม้ ครองแรงงำน
กฎหมำยเกีย่ วกับควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และกฎหมำยอื่น ๆ ได้กำหนดให้นำยจ้ำง
ต้องมีหน้ำทีด่ ำเนินกำรมิให้เกิดภำวะแวดล้อมในกำรทำงำนทีอ่ ำจเป็ นอันตรำยแก่ลกู จ้ำง

30/03/61 10:31:02 น.

- ๑๕ -

เช่น ไม่ให้มเี ส้นใยฝุ่ นฝ้ ำยละอองทีเ่ ป็ นอันตรำยรวมทัง้ ต้องปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรต่ำง ๆ
ทีก่ ฎหมำยกำหนด เพือ่ ลดปริมำณและอันตรำยของสิง่ เหล่ำนัน้ และจัดอุปกรณ์คมุ้ ครอง
ควำมปลอดภัยให้แก่คนงำนอย่ำงได้มำตรฐำนและเพียงพอ จำเลยทัง้ สองจึงมีหน้ำทีต่ ้อง
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำย โดยจำเลยทัง้ สองจะต้องดำเนินกำรป้ องกันมิให้ฝนุ่ ฝ้ ำย
ในโรงงำนของจำเลยที่ ๑ เกินปริมำณทีก่ ฎหมำยกำหนด มิให้โรงงำนเป็ นแหล่งมลพิษ
จัดให้มเี ครือ่ งป้ องกันอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยหรือร่ำงกำยของลูกจ้ำงและต้องจัดให้มี
เครือ่ งป้ องกันอันตรำยจำกฝุ่ นฝ้ ำยทีม่ ปี ระสิทธิภำพให้แก่ลกู จ้ำงอย่ำงเพียงพอ เพือ่ มิให้
เกิดอันตรำยดังกล่ำวต่อลูกจ้ำง แต่โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ สหภำพ
แรงงำนของลูกจ้ำงจำเลยที่ ๑ และพนักงำนเจ้ำหน้ำทีไ่ ด้เคยขอหรือสังให้
่ จำเลยทัง้ สอง
แก้ไขปรับปรุงและปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย จำเลยทัง้ สองก็หำได้ทำเช่นนัน้ ไม่ โดยจำเลย
ทัง้ สองไม่สนใจว่ำสิง่ แวดล้อมดังกล่ำวจะเป็ นอันตรำยต่อลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ อย่ำงไร
มุง่ ทีจ่ ะแสวงหำกำไรจำกกิจกำรแต่ฝ่ำยเดียว เป็ นผลให้โจทก์แต่ละคนและลูกจ้ำงอื่น ๆ
ของจำเลยที่ ๑ ป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิส กำรกระทำของจำเลยทัง้ สองจึงเป็ นกำรกระทำ
โดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อต่อโจทก์แต่ละคนและลูกจ้ำงอื่น ๆ โดยผิดกฎหมำย หรือ
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กำรบริหำรและจัดกำรโรงงำนของจำเลยที่ ๑ ในลักษณะทีม่ แี ต่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่โจทก์แต่ละคนและลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ เป็ นเหตุให้โจทก์แต่ละคนได้รบั ควำมเสียหำย
แก่รำ่ งกำยและสุขภำพอนำมัย เป็ นกำรละเมิดต่อโจทก์แต่ละคน โดยจำเลยทัง้ สองได้
ร่วมกันกระทำผิดกฎหมำยและละเมิดต่อโจทก์แต่ละคนเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี
ตลอดมำจนกระทังปั
่ จจุบนั นอกจำกนัน้ จำเลยทัง้ สองยังไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยอื่นๆ เช่น
พระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นต้นด้วย
เมือ่ โจทก์แต่ละคนทำงำน เป็ นลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ จึงต้องสูดเอำฝุ่ นฝ้ ำยเข้ำไปเป็ น
จำนวนมำก ต่อมำก็พบว่ำโจทก์แต่ละคนเริม่ มีอำกำรเจ็บป่ วยบ่อย ๆ เกีย่ วกับระบบทำง
เดินหำยใจ จึงได้เริม่ รักษำพยำบำลอำกำรเจ็บป่ วยดังกล่ำวโดยซือ้ ยำมำรับประทำนเองบ้ำง
ได้รบั กำรตรวจจำกแพทย์ตำมคลินิกหรือตำมโรงพยำบำลบ้ำง แต่อำกำรป่ วยดังกล่ำวก็
ไม่หำย กลับมีอำกำรเจ็บป่ วยรุนแรงขึน้ จึงได้ทำกำรตรวจรักษำทีค่ ลินิกอำชีวเวชศำสตร์
และสิง่ แวดล้อมโรงพยำบำลรำชวิถี แพทย์ได้ตรวจร่ำงกำยของโจทก์แต่ละคนและวินิจฉัยว่ำ
ป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิสดังทีร่ ะบุไว้ในประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่ ง โรคซึง่ เกิดขึน้
เกีย่ วเนื่องกับกำรทำงำน ลงวันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๑๕ เนื่องจำกโจทก์แต่ละคนได้
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สูดหำยใจเอำฝุ่ นฝ้ ำยจำกกำรทำงำนในโรงงำนของจำเลยที่ ๑ เข้ำไปเป็ นประจำต่อเนื่อง
เป็ นเวลำยำวนำนในขณะทีป่ ฏิบตั งิ ำนในโรงงำนของจำเลยที่ ๑ ซึง่ นอกจำกโจทก์ท่ี ๑ ถึง
ที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ แล้ว ลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ คนอื่น ๆ ประมำณ ๒๐๐ คน
ก็มอี ำกำรเจ็บป่ วยด้วยโรคบิสสิโนซิสเช่นกัน ดังนัน้ โจทก์แต่ละคนและลูกจ้ำงอื่นประมำณ
๑๓๐ คน จึงได้ยน่ื คำร้องเรียกเงินทดแทน ต่อมำคณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทนได้
วินิจฉัยว่ำ โจทก์แต่ละคนและลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ ดังกล่ำวป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิส
อันเนื่องจำกกำรทำงำนในโรงงำนของจำเลยที่ ๑ จริง และวินิจฉัยให้โจทก์แต่ละคนมี
สิทธิได้รบั เงินทดแทนตำมกฎหมำย กำรกระทำของจำเลยทัง้ สองนอกจำกจะเป็ นกำร
กระทำทีผ่ ดิ กฎหมำยเป็ นกำรละเมิดต่อโจทก์แต่ละคนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ตลอดมำแล้ว เมือ่ พระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลใช้บงั คับ จำเลยทัง้ สองก็ยงั มิได้ปรับปรุงสภำพแวดล้อมดังกล่ำวใน
โรงงำน โรงงำนของจำเลยที่ ๑ ยังมีฝนุ่ ฝ้ ำยซึง่ เป็ นมลพิษและวัตถุอนั ตรำย เป็ นอันตรำย
ต่อโจทก์แต่ละคนและลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ อยูต่ ลอดมำ โรงงำนจำเลยที่ ๑ จึงเป็ น
แหล่งกำเนิดมลพิษ โดยเป็ นแหล่งทีก่ ่อให้เกิดหรือเป็ นแหล่งกำเนิดของกำรรัวไหลหรื
่
อ
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กำรแพร่กระจำยของมลพิษฝุ่ นฝ้ ำยอันเป็ นเหตุให้โจทก์แต่ละคนและลูกจ้ำงอื่นของจำเลย
ที่ ๑ ได้รบั อันตรำยแก่ชวี ติ ร่ำงกำยหรือสุขภำพอนำมัย คือทำให้โจทก์แต่ละคนป่ วย
เป็ นโรคบิสสิโนซิส ซึง่ จำเลยที่ ๑ ในฐำนะเจ้ำของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
จำเลยที่ ๒ ในฐำนะทีเ่ ป็ นกรรมกำรผูจ้ ดั กำรของจำเลยที่ ๑ ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลกำร
ดำเนินกำรของจำเลยที่ ๑ มีหน้ำทีร่ ว่ มกันรับผิดชดใช้คำ่ สินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำย
เพือ่ กำรกระทำของจำเลยทัง้ สองต่อโจทก์แต่ละคน ไม่วำ่ กำรรัวไหลหรื
่
อกำรกระจำย
ของมลพิษนัน้ จะเกิดจำกกำรกระทำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อของจำเลยทัง้ สอง
หรือไม่กต็ ำม กำรกระทำและละเว้นกำรกระทำของจำเลยทัง้ สองดังกล่ำวทำให้โจทก์แต่ละ
คนได้รบั ควำมเสียหำยหรือต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรือขำดรำยได้ไปเป็ นค่ำรักษำพยำบำล
ค่ำทดแทนเพือ่ สุขภำพอนำมัย และค่ำขำดไร้อุปกำระของคนในครอบครัว จำเลยทัง้ สอง
ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยดังกล่ำว ขอให้บงั คับจำเลยทัง้ สองร่วมกันชดใช้คำ่ เสียหำย
ให้แก่โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ ตำมคำขอท้ำยฟ้ องของโจทก์แต่
ละสำนวน ให้จำเลยทัง้ สองแก้ไขโรงงำนให้อยูใ่ นสภำพปลอดภัยจำกมลภำวะภำยในเวลำ
ทีศ่ ำลกำหนดแล้วรำยงำนให้ศำลทรำบเป็ นระยะพร้อมคำรับรองของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
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และให้จำเลยทัง้ สองเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสำรเคมีกบั วัตถุอนั ตรำยพร้อมทัง้ มำตรกำรใน
กำรป้ องกันให้ศำลทรำบเป็ นระยะ
จำเลยทัง้ สองทัง้ สำมสิบเจ็ดสำนวนให้กำรร่วมกันว่ำ โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗
และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ ฟ้ องให้จำเลยทัง้ สองชำระค่ำเสียหำยโดยบรรยำยฟ้ องว่ำจำเลย
ทัง้ สองจงใจหรือประมำทเลินเล่อทำให้โจทก์แต่ละคนได้รบั ควำมเสียหำยต่ออนำมัยอัน
เข้ำลักษณะกำรทำละเมิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐ สิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำยดังกล่ำวขำดอำยุควำมเมือ่ พ้นหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีผ่ เู้ สียหำยรูถ้ งึ กำร
ละเมิดและรูต้ วั ผูจ้ ะพึงต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทน โจทก์แต่ละคนกล่ำวอ้ำงว่ำ โจทก์แต่ละ
คนถูกจำเลยทัง้ สองทำละเมิดก่อนวันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๓๗ จึงเป็ นฟ้ องซึง่ ขำดอำยุ
ควำม โจทก์แต่ละคนอ้ำงว่ำเป็ นโรคบิสสิโนซิสอันเป็ นโรคซึง่ เกิดขึน้ เนื่องจำกกำรทำงำน
โจทก์แต่ละคนย่อมมีสทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยในรูปของเงินทดแทนจำกกองทุนเงินทดแทน
ไม่มสี ทิ ธิฟ้องเรียกร้องจำกจำเลยทัง้ สอง และโจทก์แต่ละคนไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำย
จำกจำเลยทัง้ สองในส่วนทีน่ อกเหนือจำกเงินทดแทนทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมำยว่ำด้วย
เงินทดแทน จำเลยทัง้ สองได้จดั มำตรกำร เครือ่ งจักร อุปกรณ์และระบบกำรขจัดมลภำวะ
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และจัดสภำวะแวดล้อมในกำรทำงำนโดยปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องทุกประกำรแล้ว
และทุกครัง้ ทีจ่ ำเลยที่ ๑ ได้รบั กำรร้องขอจำกลูกจ้ำง สหภำพแรงงำนหรือหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องให้ตรวจสอบหรือปรับปรุงในเรือ่ งเกีย่ วกับควำมปลอดภัยในกำรทำงำน จำเลย
ทัง้ สองมิได้นิ่งนอนใจหรือไม่นำพำดังทีโ่ จทก์แต่ละคนกล่ำวอ้ำง จำเลยทัง้ สองจะรีบ
ดำเนินกำรตรวจสอบและปรับปรุงอย่ำงเต็มควำมสำมำรถทันทีทกุ ครัง้ จำเลยทัง้ สองจึง
มิได้จงใจหรือประมำทเลินเล่อดังทีก่ ล่ำวอ้ำงในคำฟ้ อง โจทก์แต่ละคนมิได้ป่วยเป็ นโรค
บิสสิโนซิส จำเลยที่ ๒ บริหำรกิจกำรของจำเลยที่ ๑ ในฐำนะกรรมกำรผูจ้ ดั กำรของ
จำเลยที่ ๑ จึงไม่ตอ้ งรับผิดเป็ นส่วนตัว ขอให้ยกฟ้ อง
ศำลแรงงำนกลำงพิพำกษำให้จำเลยทัง้ สองร่วมกันใช้คำ่ เสียหำยพร้อม
ดอกเบีย้ ให้แก่โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ และยกคำขออื่นของโจทก์
ทุกสำนวนด้วย
โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ และจำเลยทัง้ สองทัง้ สำมสิบเจ็ด
สำนวนอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ
ศำลฎีกำแผนกคดีแรงงำนพิพำกษำแก้เป็ นว่ำ ให้ยกคำพิพำกษำศำล
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แรงงำนกลำงทีว่ นิ ิจฉัยชีข้ ำดประเด็นข้อพิพำทระหว่ำงโจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙
ถึงที่ ๓๘ กับจำเลยทัง้ สองในประเด็นข้อพิพำทข้อที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ให้ศำลแรงงำน
กลำงฟั งข้อเท็จจริงเพิม่ เติมว่ำ ผ้ำปิ ดจมูกทีจ่ ำเลยที่ ๑ จัดให้ลกู จ้ำงของจำเลยที่ ๑
ใช้ในโรงงำนของจำเลยที่ ๑ ได้มำตรฐำนตำมทีท่ ำงรำชกำรกำหนดหรือไม่ จำเลยที่ ๑
ออกระเบียบให้พนักงำนสวมใส่ผำ้ ปิ ดจมูกในขณะทำงำนหรือไม่ และคอยควบคุมดูแล
ให้พนักงำนปฏิบตั ติ ำมระเบียบดังกล่ำวหรือไม่ เพียงใด และหำกจำเลยทัง้ สองกระทำ
ละเมิดต่อโจทก์ดงั กล่ำวกำรละเมิดได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่เมือ่ ใด สิน้ สุดลงเมือ่ ใด โจทก์ดงั กล่ำว
ได้ทรำบถึงกำรละเมิดและรูต้ วั ผูจ้ ะพึงต้องชดใช้คำ่ สินไหมทดแทนตัง้ แต่เมือ่ ใด แล้ว
พิพำกษำคดีใหม่เฉพำะคูค่ วำมดังกล่ำวตำมรูปคดีต่อไป นอกจำกทีแ่ ก้ให้เป็ นไปตำม
คำพิพำกษำศำลแรงงำนกลำง
ศำลแรงงำนกลำงให้โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘
กับจำเลยทัง้ สองนำพยำนหลักฐำนเข้ำสืบเพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงเพิม่ เติม โจทก์ท่ี ๑ ถึง
ที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ กับจำเลยทัง้ สองได้นำพยำนหลักฐำนมำสืบเพิม่ เติมแล้ว
ศำลแรงงำนกลำงฟั งข้อเท็จจริงเพิม่ เติมและวินิจฉัยชีข้ ำดประเด็นข้อพิพำทระหว่ำงโจทก์
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ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ กับจำเลยทัง้ สองในประเด็นข้อพิพำทข้อที่ ๑ ที่ ๓
และที่ ๔ ต่อไป และพิพำกษำคดีใหม่เฉพำะคูค่ วำมดังกล่ำวตำมรูปคดี
ศำลแรงงำนกลำงพิจำรณำแล้วพิพำกษำให้จำเลยทัง้ สองร่วมกันชดใช้
ค่ำเสียหำยให้แก่โจทก์แต่ละคน โดยจำเลยที่ ๒ ไม่ตอ้ งรับผิดเป็ นส่วนตัว ดังนี้ โจทก์ท่ี ๑
เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๒ เป็ นเงิน ๙๕,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๓ เป็ นเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๔ เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๕ เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐
บำท โจทก์ท่ี ๖ เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๗ เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บำท
โจทก์ท่ี ๘ เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๙ เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บำท โจทก์
ที่ ๑๐ เป็ นเงิน ๖๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๑๑ เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๑๒
เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๑๓ เป็ นเงิน ๙๕,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๑๔
เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๑๕ เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๑๖ เป็ นเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๑๗ เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๑๙ เป็ นเงิน
๑๑๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๒๐ เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๒๑ เป็ นเงิน
๖๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๒๒ เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๒๓ เป็ นเงิน
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๑๑๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๒๔ เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๒๕ เป็ นเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๒๖ เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๒๗ เป็ นเงิน
๖๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๒๘ เป็ นเงิน ๖๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๒๙ เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐
บำท โจทก์ท่ี ๓๐ เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๓๑ เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บำท
โจทก์ท่ี ๓๒ เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๓๓ เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บำท
โจทก์ท่ี ๓๔ เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๓๕ เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บำท
โจทก์ท่ี ๓๖ เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โจทก์ท่ี ๓๗ เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
โจทก์ท่ี ๓๘ เป็ นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บำท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วนั
ฟ้ อง (วันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๓๘) จนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ละคนดังกล่ำว
คำขออื่นของโจทก์แต่ละคนนอกจำกนี้ให้ยกเสียทัง้ สิน้
จำเลยทัง้ สองทัง้ สำมสิบเจ็ดสำนวนอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ
ศำลฎีกำแผนกคดีแรงงำนตรวจสำนวนประชุมปรึกษำแล้ว ข้อเท็จจริงที่
ยุตใิ นชัน้ พิจำรณำของศำลแรงงำนกลำงตำมทีโ่ จทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘
และจำเลยทัง้ สองไม่โต้แย้งกันปรำกฏว่ำ โจทก์แต่ละคนเป็ นลูกจ้ำงของจำเลยที่ ๑ โดยมี
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วันเข้ำทำงำน ตำแหน่งหน้ำทีก่ ำรงำน และอัตรำค่ำจ้ำงตำมฟ้ อง จำเลยที่ ๑ ประกอบ
กิจกำรอุตสำหกรรมปั น่ ด้ำยและทอผ้ำ ซึง่ อยูภ่ ำยใต้กำรรับผิดชอบดูแลของจำเลยที่ ๒
ซึง่ เป็ นกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และศำลแรงงำนกลำงฟั งข้อเท็จจริงว่ำ โจทก์แต่ละคนมีอำกำร
ป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิสในขณะทีไ่ ปตรวจรักษำกับแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธำดิลกกุล และ
แพทย์หญิงอรพรรณ์ออกใบรับรองของแพทย์วำ่ โจทก์แต่ละคนเจ็บป่ วยด้วยโรคบิสสิโนซิส
ตำมเอกสำรหมำย ล.พ. ๑๔ โรงงำนของจำเลยที่ ๑ ซึง่ เป็ นสถำนทีป่ ระกอบกำรทีใ่ ห้
ลูกจ้ำงทำงำน มีสำรเคมีฝนุ่ ฝ้ ำยดิบฟุ้งกระจำยสูบ่ รรยำกำศของกำรทำงำนเกินกว่ำ
๑ มิลลิกรัมต่ออำกำศ ๑ ลูกบำศก์เมตร อยูห่ ลำยจุด โรงงำนของจำเลยที่ ๑ จึงมี
ภำวะแวดล้อมทีเ่ ป็ นกำรฝ่ ำฝื นบทบัญญัตขิ อ้ ๒ แห่งประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรือ่ ง ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกีย่ วกับภำวะแวดล้อม (สำรเคมี) ลงวันที่ ๓๐
พฤษภำคม ๒๕๒๐ ตลอดระยะเวลำทีล่ กู จ้ำงของจำเลยที่ ๑ และโจทก์แต่ละคน
ทำงำนมำจนถึงวันทีอ่ อกจำกงำนหรือวันทีฟ่ ้ อง (วันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๓๘) แล้ว
แต่กรณี และฟั งข้อเท็จจริงต่อไปว่ำ จำเลยที่ ๑ มิได้ดำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุงเพือ่
ลดควำมเข้มข้นของสำรเคมีฝนุ่ ฝ้ ำยดิบมิให้เกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้ ทัง้ ผ้ำปิ ดจมูกทีจ่ ำเลย
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ที่ ๑ จัดให้ลกู จ้ำงของจำเลยที่ ๑ สวมใส่นนั ้ ก็มใิ ช่อปุ กรณ์คมุ้ ครองควำมปลอดภัย
ส่วนบุคคลทีไ่ ด้มำตรฐำน กล่ำวคือ ไม่สำมำรถลดปริมำณควำมเข้มข้นของสำรเคมี
ฝุ่ นฝ้ ำยดิบมิให้เกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยได้ จำเลยทัง้ สองซึง่ เป็ นนำยจ้ำงจึงมิได้
ปฏิบตั ติ ำมหน้ำทีท่ ก่ี ำหนดไว้ในข้อ ๗ และข้อ ๑๑ แห่งประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรือ่ ง ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกีย่ วกับภำวะแวดล้อม (สำรเคมี) ลงวันที่ ๓๐
พฤษภำคม ๒๕๒๐ ตลอดระยะเวลำทีล่ กู จ้ำงและโจทก์แต่ละคนทำงำนมำจนถึงวันที่
ออกจำกงำนหรือวันทีฟ่ ้ องแล้วแต่กรณี โจทก์แต่ละคนทำงำนในโรงงำนของจำเลยที่ ๑
มำนำน และได้รบั ฝุ่ นฝ้ ำยจนเป็ นโรคบิสสิโนซิสเสียหำยแก่รำ่ งกำยและอนำมัย และถือ
ว่ำจำเลยทัง้ สองกระทำละเมิดต่อโจทก์แต่ละคนตัง้ แต่วนั ทีป่ ระกำศกระทรวงมหำดไทย
ฉบับดังกล่ำวข้ำงต้นมีผลใช้บงั คับคือวันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๒๑ หรือวันทีโ่ จทก์แต่ละคน
เข้ำทำงำนหลังจำกวันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๒๑ ซึง่ ถือเป็ นวันทีก่ ำรละเมิดได้เกิดขึน้ และ
ได้กระทำละเมิดตลอดมำจนถึงวันทีโ่ จทก์แต่ละคนออกจำกงำนหรือจนถึงวันทีฟ่ ้ องแล้ว
แต่กรณีซง่ึ ถือเป็ นวันทีส่ น้ิ สุดกำรละเมิด นอกจำกนี้ยงั ฟั งข้อเท็จจริงอีกว่ำ จำเลยที่ ๑
เป็ นโรงงำนอุตสำหกรรมหรือสถำนทีป่ ระกอบกิจกำรทอผ้ำซึง่ เป็ นแหล่งทีม่ ำของฝุ่ นฝ้ ำย
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อันถือได้วำ่ เป็ นวัตถุอนั ตรำยและเป็ นมลพิษประกำรหนึ่ง โรงงำนของจำเลยที่ ๑ จึง
เป็ นแหล่งกำเนิดมลพิษทีก่ อ่ ให้เกิดหรือแหล่งกำเนิดของกำรรัวไหลหรื
่
อแพร่กระจำยของ
มลพิษอันเป็ นเหตุโดยตรงให้โจทก์แต่ละคนเป็ นโรคบิสสิโนซิสหรือได้รบั อันตรำยแก่กำย
หรือสุขภำพอนำมัย จำเลยทัง้ สองซึง่ เป็ นเจ้ำของผูค้ รอบครองแหล่งกำเนิดนัน้ จึงมีหน้ำที่
ต้องรับผิดชดใช้คำ่ สินไหมทดแทน และค่ำเสียหำยแก่โจทก์แต่ละคนตำมมำตรำ ๙๖
แห่งพระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และถือ
ว่ำจำเลยที่ ๑ เป็ นแหล่งมลพิษตลอดมำและทำให้โจทก์แต่ละคนได้รบั อันตรำยตัง้ แต่วนั ที่
พระรำชบัญญัตดิ งั กล่ำวใช้บงั คับเป็ นต้นมำจนถึงวันทีโ่ จทก์แต่ละคนออกจำกงำนหรือจนถึง
วันทีฟ่ ้ องแล้วแต่กรณีซง่ึ ถือว่ำเป็ นวันทีส่ น้ิ สุดของกำรละเมิด โดยโจทก์ทกุ คนทรำบว่ำตน
ป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิสตัง้ แต่วนั ทีไ่ ปตรวจร่ำงกำยและแพทย์หญิงอรพรรณ์แจ้งให้ทรำบ
ตัง้ แต่วนั เดือนปี ทป่ี รำกฏตำมเอกสำรหมำย ล.พ. ๑๕ ช่อง “เริม่ ป่ วย” คือ โจทก์ท่ี ๑
เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๓๕ โจทก์ท่ี ๒ เมือ่ วันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๓๕ โจทก์ท่ี ๓
เมือ่ วันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๓๖ โจทก์ท่ี ๔ เมือ่ วันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๓๖ โจทก์ท่ี ๕
เมือ่ วันที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๖ เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๓๕
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โจทก์ท่ี ๗ เมือ่ วันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๓๕ โจทก์ท่ี ๘ เมือ่ วันที่ ๓ มิถุนำยน
๒๕๓๕ โจทก์ท่ี ๙ เมือ่ วันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๑๐ เมือ่ วันที่ ๔
พฤษภำคม ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๑๑ เมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๓๖ โจทก์ท่ี ๑๒
เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๑๓ เมือ่ วันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๗
โจทก์ท่ี ๑๔ เมือ่ วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๑๕ เมือ่ วันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์
๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๑๖ เมือ่ วันที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๑๗ เมือ่ วันที่ ๔
พฤษภำคม ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๑๙ เมือ่ วันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๒๐ เมือ่
วันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๒๑ เมือ่ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๓๕ โจทก์ท่ี
๒๒ เมือ่ วันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๓๖ โจทก์ท่ี ๒๓ เมือ่ วันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๓๗
โจทก์ท่ี ๒๔ เมือ่ วันที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๒๕ เมือ่ วันที่ ๒๙ ธันวำคม
๒๕๓๖ โจทก์ท่ี ๒๖ เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๓๖ โจทก์ท่ี ๒๗ เมือ่ วันที่ ๔
พฤษภำคม ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๒๘ เมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๓๖ โจทก์ท่ี ๒๙
เมือ่ วันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๓๐ เมือ่ วันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๓๗
โจทก์ท่ี ๓๑ เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๓๒ เมือ่ วันที่ ๒๘ เมษำยน
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๒๕๓๖ โจทก์ท่ี ๓๓ เมือ่ วันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๓๔ เมือ่ วันที่ ๑๙
มกรำคม ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๓๕ เมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๓๕ โจทก์ท่ี ๓๖ เมือ่
วันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๓๗ โจทก์ท่ี ๓๗ เมือ่ วันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๖
โจทก์ท่ี ๓๘ เมือ่ วันที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๓๗ จึงถือว่ำโจทก์แต่ละคนได้ทรำบถึงกำร
ละเมิดและรูต้ วั ผูจ้ ะพึงชดใช้คำ่ สินไหมทดแทนตัง้ แต่วนั เดือนปี ทแ่ี พทย์หญิงอรพรรณ์
แจ้งให้ทรำบดังกล่ำวข้ำงต้น และวินิจฉัยว่ำ หำกนับแต่วนั เดือนปี ดงั กล่ำวจนถึงวันที่
โจทก์แต่ละคนฟ้ อง คือ วันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๓๘ แล้ว กำรใช้สทิ ธิเรียกร้องของ
โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๑ ที่ ๑๓ ที่ ๑๕ ถึงที่ ๑๗ ที่ ๑๙ ถึงที่ ๒๙ ที่ ๓๒
ถึงที่ ๓๗ จะมีระยะเวลำเกิน ๑ ปี สิทธิเรียกร้องกรณีละเมิดของโจทก์ดงั กล่ำวย่อม
ขำดอำยุควำม ส่วนกำรใช้สทิ ธิเรียกร้องของโจทก์ท่ี ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๓๐ ที่ ๓๑
และที่ ๓๘ มีระยะเวลำไม่ถงึ ๑ ปี สิทธิเรียกร้องกรณีละเมิดของโจทก์ดงั กล่ำวย่อมไม่
ขำดอำยุควำม อย่ำงไรก็ตำมแม้โจทก์แต่ละคนจะทรำบว่ำตนป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิสตัง้ แต่
วันทีแ่ พทย์หญิงอรพรรณ์ตรวจและรับรองตำมเอกสำรหมำย ล.พ. ๑๔ และ ล.พ. ๑๕
แต่โจทก์แต่ละคนก็ได้บรรยำยฟ้ องว่ำจำเลยทัง้ สองได้รว่ มกันกระทำผิดกฎหมำย และ
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ละเมิดต่อโจทก์แต่ละคนเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี ตลอดมำจนถึงปั จจุบนั ซึง่ หมำยถึงวัน
ฟ้ อง (วันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๓๘) ซึง่ จำเลยทัง้ สองก็ได้กระทำกำรดังทีโ่ จทก์แต่ละคน
ฟ้ องมำจนถึงวันฟ้ องจึงถือว่ำจำเลยทัง้ สองกระทำละเมิดต่อโจทก์แต่ละคนต่อเนื่องมำ เมือ่
พิจำรณำถึงกำรทำงำนของโจทก์แต่ละคนจนถึงวันฟ้ องหรือวันออกจำกงำนตำมบัญชีรำยชือ่
โจทก์ผปู้ ่ วยด้วยโรคบิสสิโนซิสเอกสำรหมำย ล.พ. ๑๕ ช่อง “ออกงำน” แล้ว สิทธิ
เรียกร้องของโจทก์แต่ละคนในส่วนนี้กย็ อ่ มไม่ขำดอำยุควำม ยกเว้นโจทก์ท่ี ๒ ซึง่ ออกจำก
งำนไปเมือ่ วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๓๗ ซึง่ เมือ่ นับถึงวันทีฟ่ ้ องจะมีระยะเวลำเกิน ๑ ปี
คดีของโจทก์ท่ี ๒ ในส่วนนี้จงึ ขำดอำยุควำมด้วย ส่วนสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยตำม
พระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๙๖
นัน้ กฎหมำยไม่ได้บญ
ั ญัตกิ ำหนดอำยุควำมไว้โดยเฉพำะ จึงมีอำยุควำม ๑๐ ปี ไม่วำ่
นับจำกวันทีโ่ จทก์แต่ละคนทรำบว่ำตนเป็ นโรคบิสสิโนซิส หรือวันทีพ่ ระรำชบัญญัตดิ งั กล่ำว
ใช้บงั คับ (วันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๓๕ ) หรือวันทีอ่ อกจำกงำนจนถึงวันทีฟ่ ้ องก็ยงั มี
ระยะเวลำไม่เกิน ๑๐ ปี สิทธิเรียกร้องของโจทก์แต่ละคนในส่วนนี้จงึ ไม่ขำดอำยุควำม
และทีศ่ ำลแรงงำนกลำงกำหนดค่ำเสียหำยให้โจทก์แต่ละคนนัน้ ได้กำหนดโดยคำนึงถึง
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ควำมเหมำะสมแก่กรณีทโ่ี จทก์แต่ละคนเสียหำยแก่รำ่ งกำยหรืออนำมัยตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๔๔ มำตรำ ๔๔๕ และมำตรำ ๔๔๖ และตำม
สมควรแก่พฤติกำรณ์และควำมร้ำยแรงแห่งละเมิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
มำตรำ ๔๓๘ กับตำมควรแก่ควำมรับผิดทำงแพ่งตำมพระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษำ
คุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๙๖ รวมทัง้ กรณีทโ่ี จทก์แต่ละคนได้
รับเงินทดแทนกรณีเจ็บป่ วยด้วยโรคบิสสิโนซิสไปแล้วจำกกองทุนเงินทดแทนประกอบกัน
ทีจ่ ำเลยทัง้ สองอุทธรณ์วำ่ ยังมีขอ้ สงสัยบำงประกำรทีท่ ำให้น่ำเชือ่ ว่ำโจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗
และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ อำจไม่ได้สญ
ู เสียสมรรถภำพกำรทำงำนของปอดอย่ำงถำวรอันสืบ
เนื่องมำจำกกำรป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิส เพรำะกำรป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิสทีก่ องทุนเงิน
ทดแทนต้องจ่ำยค่ำทดแทนให้นนั ้ จะต้องเป็ นกำรสูญเสียสมรรถภำพกำรทำงำนของปอด
อย่ำงถำวร ไม่วำ่ จะไปตรวจทีใ่ ด และเมือ่ ระยะเวลำใดก็ตอ้ งพบว่ำเจ็บป่ วยเป็ นโรค
บิสสิโนซิสและไม่สำมำรถรักษำให้ดเี ป็ นปกติได้ โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึง
ที่ ๓๘ ไม่ยนิ ยอมไปตรวจร่ำงกำยซ้ำ (SECOND OPINION) กับคณะแพทย์ผเู้ ป็ น
กลำงตำมคำท้ำของจำเลยทัง้ สองฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๔๙ โดยจำเลยทัง้ สอง
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ยินยอมเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจและค่ำเสียเวลำให้ทงั ้ หมด และหำกผลกำรตรวจ
พบว่ำเจ็บป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิสจริงจำเลยทัง้ สองยินดีทจ่ี ะจ่ำยค่ำเสียหำยให้เป็ น ๒ เท่ำ
ของคำพิพำกษำศำลแรงงำนกลำงทีเ่ คยพิพำกษำไว้แล้ว กรณีจงึ มีควำมไม่ชดั เจนว่ำ
โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ เจ็บป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิสจริงหรือไม่ และ
สูญเสียมำกน้อยเพียงใด และมีกรณีผปู้ ่ วยรำยอื่นทีเ่ คยเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยซ้ำ
(SECOND OPINION) แล้ว ผลปรำกฏว่ำไม่เจ็บป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิส แสดงให้
เห็นถึงควำมไม่น่ำเชือ่ ถือในกำรตรวจวินิจฉัยของแพทย์หญิงอรพรรณ์ และมีโอกำส
ตรวจผิดพลำดได้ กำรทีโ่ จทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ ไม่ยอมไปตรวจ
ร่ำงกำยเพือ่ ยืนยันควำมเจ็บป่ วยดังกล่ำวจึงเป็ นกำรแสวงหำกำไรจำกควำมเจ็บป่ วยอัน
เป็ นกำรใช้สทิ ธิโดยไม่สจุ ริตนัน้ เท่ำกับว่ำเป็ นกำรอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในกำรรับฟั ง
พยำนหลักฐำนของศำลแรงงำนกลำงว่ำ โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘
มิได้เป็ นโรคบิสสิโนซิสดังทีศ่ ำลแรงงำนกลำงวินิจฉัย จึงเป็ นอุทธรณ์ขอ้ เท็จจริง
เพือ่ นำไปสูป่ ั ญหำข้อกฎหมำยว่ำ โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ ใช้สทิ ธิ
โดยสุจริตหรือไม่ ส่วนทีจ่ ำเลยทัง้ สองอุทธรณ์วำ่ ศำลแรงงำนกลำงได้วนิ ิจฉัยไว้ใน
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คำพิพำกษำว่ำ “แม้จะมีขอ้ สังเกตบำงประกำรเกีย่ วกับหลักฐำนประกอบ เช่น กำรไม่มี
กระดำษทีแ่ สดงกรำฟของเครือ่ งตรวจสมรรถภำพปอด (สไปรโรมิเตอร์) เป็ นต้น... และ
ไม่มแี พทย์คนใดได้ตรวจร่ำงกำยของโจทก์แต่ละคนในระยะเวลำเดียวกับทีแ่ พทย์หญิง
อรพรรณ์ตรวจแล้วมีควำมเห็นอันเชือ่ ได้ในหลักวิชำกำรทำงแพทย์อำชีวเวชศำสตร์วำ่
โจทก์คนหนึ่งคนใดไม่ได้ป่วยด้วยโรคบิสสิโนซิส... ส่วนหลังจำกทีแ่ พทย์หญิงอรพรรณ์
ตรวจและออกใบรับรองให้แก่โจทก์แต่ละคนแล้ว โจทก์แต่ละคนอำจมีอำกำรป่ วยต่อมำ
หรือมีอำกำรดีขน้ึ หรือทุเลำลงหรืออำจจะหำยจำกกำรเจ็บป่ วยดังคำแถลงของโจทก์ท่ี ๑
ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ ฉบับลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๔๙ ก็เป็ นได้ ซึง่ ไม่มี
ข้อเท็จจริงในส่วนนี้ชดั แจ้งเนื่องจำกไม่มกี ำรตรวจร่ำงกำยของโจทก์แต่ละคนและแพทย์
ออกใบรับรองในช่วงเวลำต่อมำดังเช่นกรณีของโจทก์ท่ี ๑๘ ซึง่ เมือ่ ตรวจร่ำงกำยในวันที่
๑๘ กรกฎำคม ๒๕๔๐ แล้วพบว่ำไม่เป็ นโรคบิสสิโนซิส และกำรทีโ่ จทก์บำงคนไม่
ยินยอมให้มกี ำรตรวจร่ำงกำยโดยแพทย์อ่นื ใดต่อมำดังทีป่ รำกฏในคดีต่ำงๆ ตำมทีจ่ ำเลย
ทัง้ สองอ้ำงไว้นนั ้ ก็ไม่อำจรับฟั งว่ำโจทก์เหล่ำนัน้ ไม่เป็ นโรคบิสสิโนซิสทุกคนได้” ย่อม
หมำยควำมว่ำ ศำลแรงงำนกลำงนำข้อเท็จจริงทีย่ งั ไม่ยตุ มิ ำวินิจฉัยให้จำเลยทัง้ สองต้อง
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รับผิดโดยสรุปว่ำ โจทก์ทงั ้ ๓๗ คน เจ็บป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิสและเจ็บป่ วยจำก
กำรกระทำของจำเลยทัง้ สอง คำวินิจฉัยดังกล่ำวจึงเป็ นคำวินิจฉัยทีไ่ ม่มพี ยำนหลักฐำน
สนับสนุนรองรับ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมแพ่งว่ำด้วยกำรรับฟั ง
พยำนหลักฐำนนัน้ ก่อนทีศ่ ำลแรงงำนกลำงจะวินิจฉัยไปตำมคำวินิจฉัยทีจ่ ำเลยทัง้ สอง
ยกขึน้ อุทธรณ์นนั ้ ศำลแรงงำนกลำงได้พจิ ำรณำคำเบิกควำมของโจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗
และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ และจำเลยที่ ๒ ซึง่ อ้ำงตนเองเป็ นพยำนประกอบกับคำเบิกควำม
ของแพทย์หญิงอรพรรณ์ นำยแพทย์สนธยำ พรึงลำภู และนำยแพทย์ประพำฬ
ยงใจยุทธ รวมทัง้ หนังสือเกณฑ์มำตรฐำนกำรวินิจฉัยโรคจำกกำรทำงำนเอกสำร
หมำย จ. ๒๕๖ และเกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิง่ แวดล้อม
เอกสำรหมำย ล. ๙ ประกอบกันแล้วจึงวินิจฉัยไปตำมคำวินิจฉัยดังกล่ำวและฟั งว่ำ
โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ ป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิส ไม่ปรำกฏว่ำ
ศำลแรงงำนกลำงวินิจฉัยคดีผดิ ไปจำกข้อเท็จจริงทีป่ รำกฏในพยำนเอกสำร และ
คำเบิกควำมของพยำนบุคคลในสำนวนแต่อย่ำงใด อุทธรณ์ในข้อนี้จงึ เป็ นอุทธรณ์ท่ี
โต้แย้งดุลพินิจในกำรรับฟั งพยำนหลักฐำนของศำลแรงงำนกลำง อันเป็ นอุทธรณ์
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ในข้อเท็จจริง และทีจ่ ำเลยทัง้ สองอุทธรณ์วำ่ ตำมเอกสำรหมำย ล.พ. ๒ ซึง่ เป็ นหนังสือ
ของกองอำชีวอนำมัย กรมอนำมัย ได้ตอบข้อซักถำมของจำเลยที่ ๒ เกีย่ วกับเรือ่ ง
มำตรฐำนของอุปกรณ์คมุ้ ครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล คือ ผ้ำปิ ดจมูกและปำกว่ำ
“... ๑. ปั จจุบนั ยังไม่มกี ำรกำหนดมำตรฐำนเรือ่ งอุปกรณ์ปกป้ องระบบทำงเดินหำยใจ
เพือ่ ป้ องกันฝุ่ นฝ้ ำยในลักษณะของกำรบังคับใช้ตำมกฎหมำย แต่อยูใ่ นระหว่ำงกำรเตรียม
กำรเพือ่ จัดทำ...” ดังนัน้ จึงถือได้วำ่ ตำมกฎหมำยยังไม่มมี ำตรฐำนเรือ่ งอุปกรณ์คมุ้ ครอง
ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล คือ ผ้ำปิ ดจมูกและปำก แต่ศำลแรงงำนกลำงกลับวินิจฉัยโดย
ฟั งพยำนบุคคล คือ นำยณัฐวัตรว่ำ กำรตรวจว่ำผ้ำปิ ดจมูกได้มำตรฐำนหรือไม่นนั ้ จะ
ใช้วธิ สี อ่ งผ้ำกับแสงแดดหรือส่องกับดวงไฟ ถ้ำส่องแล้วยังมองทะลุได้กไ็ ม่สำมำรถป้ องกัน
ฝุ่ น ซึง่ จำเลยทัง้ สองเห็นว่ำคำเบิกควำมของนำยณัฐวัตรเป็ นคำเบิกควำมทีข่ ดั กับพยำน
เอกสำรหมำย ล.พ. ๒ ทีม่ ำจำกหน่วยรำชกำรโดยตรง นอกจำกนี้กำรจัดผ้ำปิ ดจมูกและ
ปำกของจำเลยที่ ๑ ก็เป็ นกำรจัดให้โดยจำเลยทัง้ สองได้ใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงเพียงพอ
ซึง่ บุคคลในภำวะเช่นจำเลยที่ ๑ ในฐำนะเจ้ำของกิจกำรจักต้องมีตำมวิสยั และพฤติกำรณ์
แล้ว ดังนัน้ กำรวินิจฉัยของศำลแรงงำนกลำงทีว่ ำ่ ผ้ำปิ ดจมูกและปำกของจำเลยที่ ๑ มิใช่
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อุปกรณ์คมุ้ ครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลทีไ่ ด้มำตรฐำน จึงเป็ นกำรวินิจฉัยทีข่ ดั ต่อ
พยำนหลักฐำนทีป่ รำกฏในสำนวนไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมแพ่งว่ำ
ด้วยกำรรับฟั งพยำนหลักฐำนนัน้ เป็ นกำรอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในกำรรับฟั งพยำน
หลักฐำนของศำลแรงงำนกลำงในปั ญหำทีว่ ำ่ ผ้ำปิ ดจมูกและปำกของจำเลยที่ ๑ เป็ น
อุปกรณ์คมุ้ ครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลทีไ่ ด้มำตรฐำนหรือไม่ จึงเป็ นอุทธรณ์ใน
ข้อเท็จจริง
ส่วนทีจ่ ำเลยทัง้ สองอุทธรณ์วำ่ กำรทีจ่ ะวินิจฉัยว่ำคดีขำดอำยุควำมแล้ว
หรือไม่ ศำลแรงงำนกลำงต้องพิจำรณำถึงพฤติกรรมของจำเลยทัง้ สองว่ำได้กระทำละเมิด
ต่อโจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ ต่อเนื่องตลอดมำหรือไม่ โดยศำลแรงงำน
กลำงต้องวินิจฉัยจำกข้อเท็จจริงตำมพยำนหลักฐำนในสำนวน จะใช้ขอ้ อ้ำงจำกกำรบรรยำย
ฟ้ องของโจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ ซึง่ กล่ำวอ้ำงว่ำจำเลยทัง้ สองได้
กระทำละเมิดต่อโจทก์ดงั กล่ำวต่อเนื่องตลอดมำเป็ นเหตุให้ฟ้องไม่ขำดอำยุควำมไม่ได้นนั ้
เห็นว่ำ นอกจำกศำลแรงงำนกลำงจะดูจำกคำบรรยำยฟ้ องของโจทก์แต่ละคนแล้ว ศำล
แรงงำนกลำงยังได้วนิ ิจฉัยถึงพฤติกำรณ์กำรกระทำของจำเลยทัง้ สองว่ำ จำเลยทัง้ สองได้
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กระทำกำรดังทีโ่ จทก์แต่ละคนฟ้ องมำประกอบด้วย แล้วจึงสรุปว่ำจำเลยทัง้ สองกระทำ
ละเมิดต่อโจทก์แต่ละคนต่อเนื่องมำ หำได้พเิ ครำะห์จำกคำบรรยำยฟ้ องของโจทก์แต่
ละคนเพียงอย่ำงเดียวดังทีจ่ ำเลยทัง้ สองอุทธรณ์ไม่ อุทธรณ์สว่ นนี้ของจำเลยทัง้ สองเป็ น
กำรยกข้อเท็จจริงบำงส่วนขึน้ มำอุทธรณ์ จึงเป็ นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง และทีจ่ ำเลย
ทัง้ สองอุทธรณ์วำ่ จำเลยทัง้ สองกระทำผิดฝ่ ำฝื นประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่ ง
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกีย่ วกับภำวะแวดล้อม (สำรเคมี) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภำคม
๒๕๒๐ ข้อ ๒ ในบำงช่วงเวลำเท่ำนัน้ ไม่ใช่ตลอดเวลำตำมทีศ่ ำลแรงงำนกลำงฟั ง
ข้อเท็จจริงไว้ในคำพิพำกษำว่ำ “ข้อเท็จจริงจึงฟั งได้วำ่ โรงงำนของจำเลยที่ ๑ สถำนที่
ประกอบกำรทีใ่ ห้ลกู จ้ำงทำงำนมีสำรเคมีฝนุ่ ฝ้ ำยดิบฟุ้งกระจำยสูบ่ รรยำกำศของกำรทำงำน
เกินกว่ำ ๑ มิลลิกรัมต่ออำกำศ ๑ ลูกบำศก์เมตรอยูห่ ลำยจุดทัง้ ในกำรตรวจวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมกำรทำงำนเมือ่ วันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๓๕ และกำรตรวจวัดในเดือน
พฤษภำคม ๒๕๓๙” ซึง่ หมำยควำมว่ำจำเลยทัง้ สองกระทำฝ่ ำฝื นประกำศกระทรวง
มหำดไทยฉบับดังกล่ำว ณ วันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๓๕ และในกำรตรวจวัดในเดือน
พฤษภำคม ๒๕๓๙ เท่ำนัน้ ไม่ใช่ตลอดระยะเวลำทีโ่ จทก์แต่ละคนทำงำนกับจำเลย
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ทัง้ สองนัน้ เป็ นกำรโต้แย้งดุลพินิจในกำรรับฟั งพยำนหลักฐำนของศำลแรงงำนกลำงที่
รับฟั งว่ำจำเลยทัง้ สองกระทำผิดฝ่ ำฝื นต่อประกำศกระทรวงมหำดไทยฉบับดังกล่ำวตลอด
ระยะเวลำทีโ่ จทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ ทำงำนให้แก่จำเลยทัง้ สอง
จึงเป็ นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง อุทธรณ์ของจำเลยทัง้ สองตำมข้ำงต้นต้องห้ำมอุทธรณ์ตำม
พระรำชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศำลแรงงำนและวิธพี จิ ำรณำคดีแรงงำน พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๕๔
วรรคหนึ่ง ศำลฎีกำไม่รบั วินิจฉัย
มีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของจำเลยทัง้ สองว่ำ จำเลยทัง้ สอง
จะต้องรับผิดตำมพระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.
๒๕๓๕ มำตรำ ๙๖ หรือไม่ จำเลยทัง้ สองอุทธรณ์วำ่ โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙
ถึงที่ ๓๘ เป็ นลูกจ้ำงในกระบวนกำรผลิตในโรงงำนของจำเลยที่ ๑ แม้จะฟั งว่ำ
โรงงำนของจำเลยที่ ๑ เป็ นแหล่งกำเนิดมลพิษ กำรแพร่กระจำยของฝุ่ นฝ้ ำยในโรงงำน
ของจำเลยที่ ๑ ซึง่ ปิ ดทึบมิได้แพร่กระจำยออกสูภ่ ำยนอกโรงงำน โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗
และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนกำรผลิต จึงถือมิได้วำ่ เป็ นบุคคลอื่น
ตำมควำมหมำยในมำตรำ ๙๖ แห่งพระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อม
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แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทัง้ ปั ญหำฝุ่ นฝ้ ำยภำยในโรงงำนของจำเลยที่ ๑ ก็มไิ ด้รวไหล
ั่
หรือแพร่กระจำยออกไปสูภ่ ำยนอกโรงงำน ผูค้ รอบครองแหล่งมลพิษทีจ่ ะต้องรับผิดชอบ
ชดใช้คำ่ สินไหมทดแทนในกรณีทก่ี ่อให้เกิดกำรรัวไหลและกำรแพร่
่
กระจำยของมลพิษ
ตำมควำมในมำตรำ ๙๖ นัน้ หมำยถึงกำรรัวไหลหรื
่
อแพร่กระจำยออกไปจำกภำยนอก
แหล่งทีเ่ กิดมลพิษคือภำยนอกโรงงำนของจำเลยที่ ๑ และเป็ นเหตุให้บุคคลภำยนอกได้
รับอันตรำย กำรทีโ่ จทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ มิได้เป็ นผูอ้ ่นื และได้รบั
มลพิษภำยในโรงงำนของจำเลยที่ ๑ จึงไม่เป็ นควำมผิดตำมมำตรำ ๙๖ โจทก์ท่ี ๑ ถึง
ที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ จึงไม่มสี ทิ ธิฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำกจำเลยตำม
พระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๙๖
นัน้ เห็นว่ำ มำตรำ ๙๖ แห่งพระรำชบัญญัตดิ งั กล่ำวบัญญัตวิ ำ่ “แหล่งกำเนิดมลพิษใด
ก่อให้เกิดหรือเป็ นแหล่งกำเนิดของกำรรัวไหลหรื
่
อแพร่กระจำยของมลพิษอันเป็ นเหตุให้
ผูอ้ ่นื ได้รบั อันตรำยแก่ชวี ติ ร่ำงกำย หรือสุขภำพอนำมัย หรือเป็ นเหตุให้ทรัพย์สนิ ของ
ผูอ้ ่นื หรือของรัฐเสียหำยด้วยประกำรใด ๆ เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนัน้
มีหน้ำทีต่ อ้ งรับผิดชดใช้คำ่ สินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำยเพือ่ กำรนัน้ ไม่วำ่ กำรรัวไหลหรื
่
อ
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แพร่กระจำยของมลพิษนัน้ จะเกิดจำกกำรกระทำโดยจงใจหรือโดยประมำทเลินเล่อของ
เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือไม่กต็ ำม เว้นแต่ในกรณีทพ่ี สิ จู น์ได้วำ่
มลพิษเช่นว่ำนัน้ เกิดจำก
(๑) เหตุสดุ วิสยั หรือกำรสงครำม
(๒) กำรกระทำตำมคำสังของรั
่
ฐบำลหรือเจ้ำพนักงำนของรัฐ
(๓) กำรกระทำหรือละเว้นกำรกระทำของผูท้ ไ่ี ด้รบั อันตรำยหรือควำม
เสียหำยเอง หรือของบุคคลอื่น ซึง่ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรรัวไหล
่
หรือกำรแพร่กระจำยของมลพิษนัน้ ...” ดังนัน้ เมือ่ โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙
ถึงที่ ๓๘ มิได้เป็ นเจ้ำของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ จึงต้องถือว่ำเป็ นผูอ้ ่นื
ตำมควำมหมำยของมำตรำ ๙๖ ดังกล่ำว และกำรรัวไหลหรื
่
อแพร่กระจำยของมลพิษนัน้
ก็ไม่จำต้องรัวไหลหรื
่
อแพร่กระจำยออกไปนอกโรงงำนของจำเลยที่ ๑ แม้ฝนุ่ ฝ้ ำยซึง่ เป็ น
วัตถุอนั ตรำยและเป็ นมลพิษจะรัวไหลหรื
่
อแพร่กระจำยภำยในโรงงำนของจำเลยที่ ๑ ก็ถอื
ว่ำเป็ นกำรแพร่กระจำยของมลพิษตำมควำมหมำยของมำตรำ ๙๖ แล้วเช่นกัน จำเลย
ทัง้ สองซึง่ เป็ นเจ้ำของหรือผูค้ รอบครองโรงงำนซึง่ เป็ นแหล่งกำเนิดมลพิษจึงมีหน้ำทีต่ อ้ ง
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ชดใช้คำ่ สินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำยให้แก่โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘
อุทธรณ์ขอ้ นี้ของจำเลยทัง้ สองฟั งไม่ขน้ึ
สำหรับปั ญหำทีจ่ ำเลยทัง้ สองอุทธรณ์วำ่ กำรวินิจฉัยว่ำจำเลยทัง้ สองได้
กระทำกำรอันเป็ นกำรฝ่ ำฝื นต่อพระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ ไม่ใช่อำนำจของศำลแรงงำนกลำงในกำรพิจำรณำพิพำกษำ
หรือมีคำสังตำมควำมในมำตรำ
่
๘ ของพระรำชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศำลแรงงำนและวิธพี จิ ำรณำ
คดีแรงงำน พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่อยูใ่ นอำนำจของศำลแรงงำนกลำงทีจ่ ะพิจำรณำพิพำกษำ
นัน้ เห็นว่ำ กำรทีจ่ ำเลยจะยกข้อต่อสูเ้ รือ่ งอำนำจศำลว่ำคดีอยูใ่ นอำนำจกำรพิจำรณำของ
ศำลแรงงำนกลำงหรือไม่นนั ้ จำเลยจะต้องยกขึน้ เป็ นข้อต่อสูไ้ ว้ในคำให้กำรเพือ่ ให้เป็ น
ประเด็นข้อพิพำท จะได้สง่ ปั ญหำดังกล่ำวไปให้อธิบดีผพู้ พิ ำกษำศำลแรงงำนกลำงวินิจฉัย
ก่อนทีศ่ ำลแรงงำนกลำงจะพิจำรณำคดี ซึง่ คำวินิจฉัยของอธิบดีผพู้ พิ ำกษำศำลแรงงำนกลำง
นัน้ พระรำชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศำลแรงงำนและวิธพี จิ ำรณำคดีแรงงำน พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๙
วรรคสอง บัญญัตใิ ห้เป็ นทีส่ ดุ เมือ่ จำเลยทัง้ สองมิได้ยกปั ญหำเรือ่ งศำลแรงงำนกลำง
ไม่มอี ำนำจพิจำรณำพิพำกษำเกีย่ วกับฟ้ องของโจทก์แต่ละคนในปั ญหำนี้ไว้ในคำให้กำร
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แสดงว่ำจำเลยทัง้ สองยอมรับอำนำจของศำลแรงงำนกลำงทีจ่ ะวินิจฉัยเกีย่ วกับฟ้ องของ
โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ ในปัญหำดังกล่ำวได้ จำเลยทัง้ สองเพิง่
ยกปั ญหำนี้ขน้ึ มำในชัน้ อุทธรณ์ซง่ึ ล่วงเลยเวลำทีจ่ ะพิจำรณำปั ญหำนี้แล้ว จำเลยทัง้ สอง
จึงไม่มสี ทิ ธิอุทธรณ์ในปั ญหำดังกล่ำว ศำลฎีกำไม่รบั วินิจฉัย
ทีจ่ ำเลยทัง้ สองอุทธรณ์วำ่ เมือ่ โจทก์แต่ละคนไปตรวจร่ำงกำยกับแพทย์หญิง
อรพรรณ์แล้ว แพทย์หญิงอรพรรณ์แจ้งว่ำ โจทก์แต่ละคนป่ วยเป็ นโรคบิสสิโนซิส และ
มีคำสังให้
่ หยุดทำงำนเพือ่ หลีกเลีย่ งกำรสัมผัสฝุ่ นฝ้ ำยเป็ นเวลำนำน แต่โจทก์แต่ละคนหำ
ได้หยุดทำงำนตำมคำสังของแพทย์
่
ไม่ และยังคงทำงำนต่อไป ถือว่ำโจทก์แต่ละคนในฐำนะ
ผูเ้ สียหำยยอมเข้ำเสีย่ งรับควำมเสียหำยจำกกำรกระทำของจำเลยทัง้ สอง ถือว่ำโจทก์แต่
ละคนให้ควำมยินยอม ย่อมทำให้กำรกระทำนัน้ ไม่เป็ นละเมิดนัน้ เห็นว่ำ ปั ญหำดังกล่ำว
จำเลยทัง้ สองมิได้ให้กำรต่อสูค้ ดีไว้จงึ ถือว่ำเป็ นข้อทีไ่ ม่ได้ยกขึน้ ว่ำกันมำแล้วโดยชอบใน
ศำลแรงงำนกลำง จึงต้องห้ำมมิให้อุทธรณ์ตำมประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมแพ่ง
มำตรำ ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระรำชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศำลแรงงำนและวิธพี จิ ำรณำคดี
แรงงำน พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๓๑ ศำลฎีกำจึงไม่รบั วินิจฉัย ส่วนอุทธรณ์ขอ้ อื่น ๆ
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ของจำเลยทัง้ สองนอกจำกนัน้ ไม่เป็ นสำระแก่คดีอนั ควรได้รบั กำรวินิจฉัยและไม่ทำให้ผล
ของคดีเปลีย่ นแปลงไป จึงไม่วนิ ิจฉัยให้ ทีศ่ ำลแรงงำนกลำงพิพำกษำให้จำเลยทัง้ สอง
ชดใช้คำ่ เสียหำยแก่โจทก์ท่ี ๑ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ถึงที่ ๓๘ มำนัน้ ศำลฎีกำเห็น
พ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทัง้ สองฟั งไม่ขน้ึ
พิพำกษำยืน.

นำยชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน
นำยวิธวิทย์ หิรญ
ั รุจพิ งศ์
นำยมำนัส เหลืองประเสริฐ
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